
؛ ال ال يعين هذا باعتبار التعبد هللا؛  ؛ لكن  األول أصح وكل منهما يقول إنه هو فاعل الرب فأنزل اهللا هذه اآلية

بالراء وعلى  )) ولكن البر ((وهي:  ؛ فيها أيضا قراءتان ولكن البر )) ((قال:   يعين قبلة مستقبلة للناس يعين .

؛  فتكون عاملة )) البر من آمن باهللا لكنو  ((والقراءة اليت يف املصحف هذا تكون لكن العاطفة غري عاملة 

؛ ومن آمن عامل  ، الرب عمل ؛ كلنا يعرف أن الرب عمل الرب من آمن )) ولكن البر من آمن باهللا قوله: ((

املضاف : أن اآلية على تقدير  ؛ الوجه األول ؟ يف هذا وجهان فكيف يصح أن يكون العامل خربا عن العمل

: أن اآلية على سبيل املبالغة وال فيها تقدير مضاف   ؛ ثانيا : ولكن الرب بر من آمن باهللا واليوم اآلخر وتقديره

:  ؛ ومنهم من ووجه ثالث ؟ عادل نعم أنه عادل كأنه جعل املؤمن هو نفس الرب مثل ما يقال رجل عدل مبعىن

ا مبعىن اسم الفاعل يعين ولكن البار حقيقة القائم بالرب من آمن أن جنعل الرب مبعىن البار ولكن البار فيكون مصدر 

؟ حملها رفع على كل تقدير على قراءة التخفيف وعلى  ويش حملها من اإلعراب من من آمن )) ((؛ وقوله:  باهللا

ديق لكنه إذا آمن به تقدم أن اإلميان يف اللغة مبعىن التص )) من آمن باهللا واليوم اآلخر ((؛ قال:  قراءة التشديد

تصديق املطلق لكان ر فليس جمرد تصديق لو كانت معىن قرن بالباء صار تصديقا متضمنا للطمأنينة والثبات والقرا

؛ وإذا  ؟ ال هي مع الطمأنينة واالستقرار هلذا الشيء ؛ لكن آمن به مضمنة معىن أيش : آمنه أي صدقه يقال

 من آمن باهللا ((؛ قال:  ا ضمنت معىن االستسالم واالنقيادفمعناها إ )) فآمن له لوط ((عديت بالالم مثل 

؛ واإلميان بأمسائه وصفاته  ؛ واإلميان بألوهيته ؛ واإلميان بربوبيته اإلميان باهللا يتضمن أربعة أمور: اإلميان بوجوده ))

؛ أما اإلميان بوجوده فإنه   وصفاته؛ اإلميان بوجوده واإلميان بربوبيته واإلميان بألوهيته واإلميان بأمسائه  البد من هذا

، طيب داللة الشرع عليه واضحة إنزال الكتب وإرسال الرسل   ةفطر ل عليه الشرع واحلس والعقل والكما سبق د

نا ى وجوده احلس سبحانه وتعاىل ـ فإ؛ ودل عليه احلس دل عل وجل ؟ من اهللا عز كل هذه من أين جاءت

عى فيجيب وهذا دليل حسي على وجوده تبارك وتعاىل كما يف سورة نسمع ونلمس أن اهللا سبحانه وتعاىل يد

 ؛ وأيوب إذا نادى ربه أني مسني الضر فاستجبنا له ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ((األنبياء وغريها 



إىل آخره كثري؛ وهذا أيضا شيء ميسه اإلنسان بنفسه أنه يدعوا اهللا عزوجل بلجب خري له أو دفع شر عنه  ))

 ؟ نعم ما من حادث وله حمدث كما قال اهللا عز وجل فما هو ؛ أما داللة العقل على وجود اهللا عز يحس بذلكف

هذا الكون العظيم مبا فيه من النظام التغريات واألحداث  )) أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ((وجل: 

أم  ((:  ىل هذا الدليل أشار اهللا بقولهالبد أن يكون له موجب حمدث حيدث هذه األشياء فهو اهللا عزوجل وإ

 ودل على وجوده الفطرة فإن اإلنسان لو ترك وفطرته لكان مؤمنا بأيش )) أم هم الخالقونخلقوا من غير شيء 

تسبح له السموات السبع واألرض ومن فيهن وإن من شيء إال يسبح  ((. باهللا والدليل على هذا قوله تعاىل: 

: اإلميان بربوبيته وهذا فرع لوجوده  ؛ الثاين وجل حىت غري اإلنسان مفطور على أنه يعرف الرب عز )) بحمده

يعين ليس جمرد وجود اهللا عزوجل بل هو الرب سبحانه وتعاىل حيكم يف عباده مبا يشاء كونا وشرعا األحكام 

لتنظيم والسن يعين يسن لعباده سننا الكونية هي ما يتعلق باإلجياد واخللق واألحكام الشرعية هي ما يتعلق با

؛ ألن الرب  ويشرع هلم الشرائع هذه أحكام الشرعية فمسألة األحكام متعلقة بتوحيد الربوبية ال بتوحيد األلوهية

أال له الخلق  ((معناه هو الذي يتصرف بعباده كما يشاء خلقا وحكما فله احلكم واألمر كما قال اهللا تعاىل: 

ميان بألوهيته فهو أن تعتقد أنه ال إله يف الوجود يستحق أن يعبد سوى اهللا عزوجل كل اآلهلة أما اإل؛  )) واألمر

ذلك بأن اهللا  ((اليت تعبد من دونه من أنبياء ومالئكة وأولياء وأشجار وأحجار وجنوم ومشس وقمر كلها باطلة 

اهللا سبحانه وتعاىل هو اإلله احلق وال  ؛ ففيه أن يف قراءة آيتني نعم )) هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل

يكفي كما يفعله كثري من املؤلفني املعاصرين يف تقرير التوحيد وكذلك املتقدمون ال يكفي أن نقرر التوحيد بتوحيد 

؛ ولو كان هذا معىن ال إله إال اهللا لكان املشركون  الربوبية املتكلمون يقولون اإلله هو القادر على االخرتاع

األلوهية تتعلق بالعبادة  ؛ ولكن األلوهية غري )) ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون اهللا ((ن املشركني موحدين أل

؛ أما اإلميان بأمساء اهللا وصفاته فهو أيضا من متام اإلميان باهللا  وجل مبعىن أنه ال أحد يعبد حبق سوى اهللا عز

عزوجل تؤمن بكل اسم مسى اهللا به نفسه وتؤمن بكل صفة وصفها اهللا ا نفسه وال تستنكر أو تشمئز من صفة 



ئا من آيات ؛ كثري من الناس إذا مسع شي فإا حق له رسوله صلى اهللا عليه وسلم نعمأثبتها اهللا لنفسه أو أثبتها 

الصفات أو أحاديثها وقرأت له يستنكر ويشمئز ويظن على أا دالة على التشبيه والتمثيل فيأخذ بتأويلها 

وحتريفها إذا مل ميكنه إنكارها فإن أمكن إنكارها أنكرها وال يبايل فأهل البدع بالنسبة ملا يتعلق باألمساء والصفات 

هلم مذهبان الطريق عندهم كلهم على حد سواء  لقدر يف مسائل اإلميانوبغريها مما خيالفون فيه حىت يف مسائل ا

جاءت النصوص على خالف ما يذهبون إليه إن متكنوا من إبطاهلا قالوا هذه باطلة هذه ما تصح كما يقولون  إذا

ا جاء من أخبار اآلحاد ال تثبت ا العقائد هذه القاعدة اليت من أبطل القواعد يريدون أن يقضوا ا على كل م

وهو من أخبار  ا خيالف مذهبهم وطريقهم البدعية؟ اآلحاد فإذا وجدوا خرب  أمساء اهللا وصفاته من فيه أخبار

 ال ينظرون يف رواته وال يف تلقي األمة له بالقبول وال يفكرون يف هذا أبدا خالص اآلحاد على الطول ما حيتاج 

؛ إذا عجزوا  لعقيدة عندهم فيجب أن يكون باطال مكذوبايشتب عليها هذا خرب آحاد ملا يعلم بالضرورة من ا

عن طريق الثاين هلم إذا عجزوا عن رد اخلرب بأن كان يف القرآن أو يف متواتر السنة سلطوا عليه معاول ااز كل 

معول هذا معول اخلشب وهذا معول الفوالذ وهذا معول احلديد هذا يقول جماز املرسل وهذا يقول واحد منهم 

؛ هذه طريقتهم طريقة  حىت يقضوا عليه ذا التحريف ل إنه استعارة وما أشبه ذلك نعم العقلي وهذا يقو  جماز

الذي أخربنا عن نفسه من؟ اهللا  األمر لويأخل السنة واجلماعة يقولون ما نما ختلو من هذا؛ لكن  أهل البدعة

يبين اهللا لكم أن  ((التعمي عليهم ؟ البيان وهو أعلم بنفسه وأصدق حديثا من غريه وهو يريد البيان خللقه أو 

فكيف إذا كان اهللا عزوجل ال يريد إال البيان خللق وهو سبحانه وتعاىل أصدق القائلني وأعلم ما نطق ))  تضلوا

؟ الواجب علينا أن نؤمن ونأخذه على  مبا نطق به كيف نقول هذا جماز هذا ليس حبق هذا جيب أن يصرف

ما قررناه ونقرره كثريا احلذر من أمرين ومها: التمثيل والتكييف ما نقول هذا ظاهر مثل ما ظاهره لكن جيب علينا ك

؛ وهذه القاعدة يا إخواننا إذا  نعرفه من نفوسنا أو كيفية هذا الشيء كذا وكذا كل هذا أمر باطل ال جيوز اعتقاده

كل األحاديث أو اآليات الواردة يف   ؛ اسرتحنا طردا حبيث ما خيرج عنها شيء أخذنا ا اسرتحنا طردا وعكسا



؛ العكس ما أحد يعرتض علينا  متثيل وال تكييف هذا الطرد ؛ أمور هي ثابتة هللا لكن بدون على هذا صفات اهللا 

يقول أليش أولتم يف كذا وتركتم يف كذا ألن بعض الناس قد يستوحش من بعض الصفات يستوحش منها كثريا 

؛ كثري من الناس تأتيهم مثال صفات املعاين يقبلها ويسلم ا بكل سهولة  عدةوإن كان يثبت غريها بنفس القا

 لكن تأتيهم بعض الصفات اليت هي من جنس األبعاض لنا وال نقول إا بعض هللا ألنه حرام أن نقول هكذا

نقول ال ؟ أن نسلم له ف فتجده يتوقف ويقشعر ويقدم رجله ويؤخر أخرى بإثباا؛ والواجب علينا أيش الواجب

فرق بني هذا وبني هذا ونؤمن بأن هذا الذي أخرب اهللا به عن نفسه ال يشبه وال مياثل صفات املخلوقني وذا 

؛ ملا  نسرتيح واحلمد هللا أن الشيء الذي ال يليق باهللا يبينه اهللا ورسوله الشيء الذي ال يليق به يبني ما يرتك هكذا

هذا ويش  ) تطعمنى واستسقيتك ولم تسقني ومرضت فلم تعدنيإني استطعمتك ولم  (قال اهللا لعبده: 

وال يطعم أو أن يستسقي أحدا أو أن ميرض  ؟ ظاهره أنه ال يليق باهللا عزوجل أن يستطعم أحدا وهو يطعم ظاهره

عبده   ؛ وهلذا ملا كان هذا ظاهره بني اهللا تعاىل أنه ليس مبراد إذا قال له عبده إذا قال له ؟ بلى ما هو هذا ظاهره

؛ كيف أطعمك  فلو عدته لوجدتين عنده كيف أعودك وأنت رب العاملني قال أما علمت أن عبدي فالن مرض

؛ كيف أسقيك  وأنت رب العاملني قال أما علمت أن عبدي فالنا استطعمك فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي

لو سقيته لوجدت ذلك عندي؛  فقال أما علمت أن عبدي فالنا استسقاك فلم تسقه أما أنك وأنت رب العاملني

؛ هذه القاعدة  شف اآلن بني الشيء الذي ما يليق باهللا بني والشيء الذي أثبته اهللا لنفسه يبقى على ما هو عليه

؛ فمنهم السلف وهم هم فقط أهل السنة اجلماعة  اليت هي احلكم الرابع من اإلميان باهللا اختلف فيها أهل امللة

هره على ما يليق باهللا عزوجل ونفوا عنه التمثيل والتكييف وبعض الناس أنكرها صار أثبتوها هللا تعاىل على ظا

وبعضهم ينكر األمساء يؤمن باألمساء دون الصفات وبعضهم يؤمن باألمساء وبعض الصفات دون البعض 

 هذه وهذا شيء معروف عند من يتكلمون يف عاىل ال باإلثبات وال بالنفي نعموالصفات وبعضهم ال يصف اهللا ت

؛  ؛ وأمساءه وصفاته ؛ وألوهيته ؛ وبربوبيته : اإلميان بوجوده األمور؛ املهم عندنا اإلميان باهللا يتضمن أربعة أمور



اليوم اآلخر هو يوم القيمة ومسي آخرا ألنه  )) يؤمن باهللا واليوم اآلخر )) (( واليوم اآلخر ((الثاين:   . نعم

ليس بعده يوم إذ هو يوم مستمر ما فيه ال ليل وال ار وال مشس وال قمر وال شيء يوم دائم مستمر فلذلك مسي 

اآلخر يتضمن اإلميان بكل ما أخرب النيب عليه الصالة والسالم مما يكون بعد املوت  باليوم  اإلميان ؛ يوم اآلخر نعم

؛ يتضمن بكل ما أخرب به النيب صلى اهللا عليه وسلم مما يكون بعد  اله شيخ اإلسالم يف العقيدة الواسطيةكما ق

، واحلساب وامليزان  املوت فيدخل يف ذلك فتنة القرب وعذاب القرب ونعيم القرب وحشر الناس حفاة عراة غرال

وم القيمة داخل يف هذا كل ما أخرب اهللا به مما والصراط واحلوض والشفاعة وغري ذلك مما أخرب اهللا به أنه يكون ي

يكون بعد املوت فإنه داخل يف اإلميان باليوم اآلخر؛ واإلميان باليوم اآلخر كما يتضمن ذلك فإن كل من آمن 

؟ فالذي يقول إنه مؤمن باليوم اآلخر لكن ما يستعد له هذه الدعوى منه مناقصة ناقصة  بالشيء استعد له وال ال

فبلل احلب  يل مثال إنه سينزل اليوم مطر نعم؛ كما أنه لو ق صها مبقدار ما خالف يف االستعداد لهومقدار نق

؟ ما  ظل يغطي احلب معلوم أن الذي ما هو مؤمن ذا الكالمإنسان عنده حب قمح قيل له سينزل اليوم مطر ف

يجيء عدو شدد يف احلراسة جبميع ؛ كذلك لو قيل سيأيت اليوم عدو فشدد يف احلراسة إذا آمن بأنه س هو مغطي

؛ والشك أن اإلنسان املخالف ملا أمر اهللا به ورسوله أن عنده نقصا يف اإلميان  ؛ إذا مل يؤمن ما يهمه ما ميكن

وهلذا كثريا ما يقرن اهللا سبحانه تعاىل اإلميان باليوم اآلخر باإلميان به يف القرآن يقرن بذلك كثريا أن  ؛ باليوم اآلخر

  باليوم اآلخر يستلزم اإلميان باهللا عزوجل. والشفاعة والصراط واجلنة والنار كل هذا داخل يف اليوم اآلخر. اإلميان

أصل ملك مألك ؛ املالئكة مجع ملك و  ، اإلميان باملالئكة نعم الدرس أأظن هذا مبتد))  والمالئكة ((قال: 

كذا يقولون اللغويون فصار فيها إعالل باحلذف ؟ ألوكة وهي الرسالة ه ألا مأخوذة من وأصل مألك مألك نعم

؛ واملالئكة هم عباد من عباد اهللا سبحانه وتعاىل خلقهم اهللا سبحانه وتعاىل  وبالقلب ومجعت على أيش؟ املالئكة

وهم أجسام ذووا عقول الدليل على  يسبحون الليل والنهار ال يفترون )) ((من نور وسخرهم لعبادته ليال وارا 

؛ جربيل عليه  ؟ أجسام واألجنحة أجسام وال ال ((جاعل المالئكة رسال أولي أجنحة ))وله تعاىل: ق ؟ ذلك



؛ وجاءه على صورة رجل  الصالة والسالم رآه النيب عليه الصالة والسالم على صورته وله ستمائة جناح سد األفق

ما يف  الشيخ :؛  نعم الطالب : ؟ ؛ وهلم عقول وجاءه على صورة دحية كليب وكل هذا يدل على أم أجسام

؛ وهلذا يسبحون الليل والنهار ال يفرتون ولو كان ما هلم عقول كما قاله بعض الزائغني لكان ذلك أكرب  شك نعم

قدح يف رسالة الرسل كلهم إذ أنه يكون الواسطة بينهم وبني اهللا جمنون ال عقل له وال أكرب من هذا القدح والعياذ 

وقدح يف   ؛ هو قدح يف اهللا، ؟ كيف يأمتن على وحيه من ليس له عقل ن أرسلهم أيضا وال الباهللا يف الرسل وفيم

، وقدح يف الرسل والعياذ باهللا ومن الغرائب إن هذه شاعت يف أوساط بعض الناس وقالوا إم ليسوا  املالئكة

يب أن هلم عقوال وأم أجساما وليس هلم عقول وهذا الشك أنه قول باطل من أبطل األقوال والصواب بال ر 

؛ اجلن هلم قوة ونفوذ والشيطان  ؛ لكن اهللا سبحنه وتعاىل أعطاهم قوة ونفوذا أشد من نفوذ اجلن ؟ أجسام أيش

قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك  ((؛  جيري من ابن آدم جمرى الدم واملالئكة أشد

فجاءت به املالئكة من سبا إىل  )) به قبل أن يرتد إليك طرفك وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك

؛ على ما  ؛ وهذا دليل على أن املالئكة أقوى وأشد نفوذا من اجلنعظيم  شالشام قبل أن يرتد إليه طرفه؛ عر 

؛ فاحلاصل أن املالئكة الشك  للجن من النفوذ ليشوف سرعتهم يصعدون إىل السماء ويقعدون مقاعد للسمع

وهللا يسجد ما في السموات وما  ((جسام وأن هلم عقوال وأم يأمترون بأمر اهللا عزوجل وأم يسجدون له أا أ

؛ واعلم أن املالئكة عليهم الصالة والسالم منهم من عني  )) في األرض من دابة والمالئكة وهم ال يستكبرون

إزرائيل؛  : الطالب؟  نؤمن بامسه مثل يا حسنيلنا وعرفناه بامسه ومنهم من مل يعني فمن عني لنا وجب علينا أن 

إن صح  الشيخ :ومالك خازن النار؛ ومنكر ونكري  الطالب :؟  إسرافيل، ويش بعد الطالب :ال إزرائيل عوام؛ 

أيه هو ميكال هو ميكائيل؛ ال ال مالك هو خازن  الشيخ :ميكائيل،  الطالب :احلديث ذا اللفظ ففيه نظر؛ 

هاروت   الطالب : وت لكن ما نعرف امسه، بعض الناس يقول إزرائيل ولكن ما صح نعم؛النار؛ هو ملك امل

؛ صح، صحيح نعم  )) وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ((ال؛ ملكني نعم  الشيخ :وماروت؛ 



تأكد منه أيه  الشيخ :تقول مالك شيخ  ورد يف احلديث النيب صلى اهللا عليه وسلم سأل جربيل؛  السائل :

تأكد، مفهوم هذا طيب الذي علمناه بامسه جيب علينا أن نؤمن به بامسه مث كذلك أعماهلم منها من علمنا 

وجل؛  أعماله ومنهم من مل نعلم لكن علينا أن نؤمن على سبيل اإلطالق بأم عباد مكرمون ممتثلون ألمر اهللا عز

ن بإذن اهللا نعم املوكل بالقدر والنبات مؤكل بنفخ ؟  ال؛ لك ؟ ال، ال طيب هل هلم نصيب من تدبري اخللق

له  ((، ومالئكة موكلة حبفظ بين آدم  الصور وفيه مالئكة موكلة باألجنة، واملالئكة موكلة بكتابة أعمال بين آدم

لكن كل هذا بأمر اهللا عزوجل وبإذنه وليس هلم أي شيء  )) معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر اهللا

قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا ال يملكون مثقال ذرة في  ((كون منازعة هللا عزوجل وال معاونة يف ال

وال تنفع الشفاعة عنده  (( نعم )) السموات وال في األرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير

 مشاركة ؛ وما هلم فيها من شرك انفرادارة ذ ميلكون مثقال الفنفى مجيع ما يتعلق به املشركون  )) إال لمن أذن له

حتى إذا  ((؛ مث قال:  ؛ وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له شفاعة ووساطة ؛ وما له هلم من ظهري معاونة

من هم؟ املالئكة، وهم املالئكة إذا مسعوا الوحي صعقوا فليس هلم أي شيء يف التصرف يف فزع عن قلوبهم )) 

شيخ لو قال إنه البد أن نؤمن إن من املالئكة من ليسوا  السائل :  وجل. أمر اهللا عزالكون لكنهم ميتثلون 

الشيخ  ؟ ألن يقول امللك املوكل بأن يكتب عمل الشر واخلري يقول ما نراه السائل :ما جيوز؛  الشيخ :بأجسام؟ 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت جربيل ما نراه وغريه وغري جربيل ما نراه جييء جربيل ويلقي الوحي على  :

ال نقول ممكن  الشيخ :؟  الذي ما ترى كل الذي ال ترى ال يكون جسما السائل :؛  ؛ أي نعم وهم ما يرونه

؟ ميكن بإذن اهللا يتحولون هذا  ؛ ما ميكن أن يتحول من صورة أن؛ ال ما نقول ممكن كل املالئكة كلهم أجسام

بإذن اهللا؛  الشيخ :يعين ممكن أن يتحولون يقولون ليسوا؛ بإذن اهللا،  سائل :ال؛  جربيل حتول إىل صورة اإلنسان

أي نعم ما هو  الشيخ :ألن املالئكة الذين يكونون معنا ؟  السائل :  ما أدري عن هذا لكن ما أظن ميكن؛

، ويبولون يف أذن الذي ما يقوم يصلي الفجر نعم؟  بالزم نشاهدهم اآلن اجلن أجسام يأكلون ويشربون ويبولون



أجسام حسية لكن ما نشوفهم اآلن فيما بني  الشيخ :؟  يقول أجسام حسية السائل :؟  ومع ذلك نشوفهم

الشيخ لكن هذا نرى بأعيننا ؛  السائل :؛  وأشياءأيدينا كما يقول األطباء يقول يف هذا ممتلئة اجلو ممتأل باجلراثيم 

ال ما  الشيخ :لو جعلت الشمس يدخل النور يف غرفة مظلمة ؛  السائل :؟  بس هل ترى بأعني جمردة أيه لكن :

؛ الرسول صلى اهللا عليه وسلم خرج من  ؛ املهم على كل حال إم هم حمجوبني عنا هم قالوا هذا جراثيم هذا

خلفهم سدا فأغشيناهم  وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن ((عند الذين من عند قريش وهم قريش يشوفون 

نعم نقول هو حمسوس  الشيخ :؟  لكن شيخ إذا كان جسم البد أن يكون حمسوسا السائل : )) فهم ال يبصرون

سبحان اهللا ميكن جسم  الشيخ :؛  إذا ما يكون جسم السائل :؛  لكن ما يلزم من كونه حمسوسا أن نشاهده

؛ وال أيضا  ما يف شك األدلة واضحة واضح جدا ما فيها إشكال )) اهللا على كل شيء قدير ((لكن ما نراها 

يعين رمبا يشكل علينا قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم جيري من ابن آدم جمرى الدم أكثر من أنه مثال عندنا وال 

؛  نشاهده وكيف خيرج يف اإلنسان جيري منه جمرى الدم وهو ما حيسه ولكن جيب علينا أن نصدق نقول هذه

ن روحك جتري منك جمرى الدم كل األعضاء العصب والعظم واللحم وتنزع منك عند املوت ومع ذلك نشوفها اآل

؟  ترى إذا مات اإلنسان رآها أيه لكن قبل ما يراها وال حيس ا إذا دخلت عند االستيقاظ وال حيس ا  وال ال

املهم أم حمجوبني عنا لو جييء أقوى  ، ميكن  لكن حمجوبني عنا وهم أجسام ؛ ال ال إذا خرجت عند النوم

؛ وذا نعرف أن  طيب املالئكة إذا عرفنا أم خملوقون من النور   . جمهر ما رآهم أبداأكرب مكرب و وبالناس بصرا 

؛ قال اهللا تعاىل  الشيطان ليس منهم ألن الشيطان خلق من نار ال من نور بنص القرآن والسنة وإمجاع املسلمني

والجان  ((وجل:  وقال اهللا عز )) منه خلقتني من نار وخلقته من طين (( أنا خيرعن إبليس إنه قال لربه: 

وأخرب النيب عليه الصالة والسالم أن املالئكة خلقت من نور وأن اجلن  )) خلقناهم من قبل من نار السموم

وإذ قلنا للمالئكة  ((؛ يبقى اإلشكال يف قوله تعاىل:  خلق من نار وأن آدم خلق مما وصف لنا من الرتاب

أن هذا  وقد تقدم لنا يف التفسري نعم )) اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين



؟ منقطع وأن إبليس كان منهم يف اتمع، جمتمع م فوجه اخلطاب إىل املالئكة وهم ال حيصيهم عددا  االستثناء

العرب  هو منهم وإن مل يكن من جنسهم نعموالشيطان واحد منهم والواحد قد يوجه اخلطاب للجماعة و  إال اهللا

ليس منهم، ما هو من جنس القوم؛ فاملهم أنه يوجه الكالم  واحلمار جاء القوم إال محارا معىن احلمار:  يقولون

 )) والمالئكة والكتاب ((طيب قوله:  . وجل إىل اجلماعة وإن كان فيهم واحد من عدد ال حيصيه إال اهللا عز

 ((؛ الدليل؟  واعلم أنه ما من رسول إال معه كتاب  وجل الكتاب املراد به اجلنس فيشمل كل كتاب أنزله اهللا عز

 أنزلنا معهم مع هؤالء الرسل الذين أرسلوا بالبينات )) لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان

ل إال معه كتاب أما النيب فقد ال يكون معه كتاب بل الظاهر أنه ال كتاب معه ألنه حيكم بشريعة من فما من رسو 

بالتوراة النبيون الذين  )) (( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا بها؛  قبله 

؛ التوراة؛  ؟ نعد أربعة الشيخ :؛  أربعة :الطالب ،  ؛ والكتب املعروفة لدينا هي مخسة أسلموا للذين هادوا

ماء هل هي التوراة ؛ صحف موسى اختلف العل ؛ صحف ابراهيم وصحف موسى ؛ والقرآن ؛ والزبور واإلجنيل

فمنهم من قال إا غريها ومنهم من قال إا هي؛ على كل حال مخسة ما فيها إشكال والسادس؟  وال غريها نعم

؟ إمجاال فتقول بقلبك وبلسانك آمنت بكل كتاب أنزله اهللا على كل  به فنؤمن به أيش عديناه ؛ وأما ما مل نعلم

 ابا يسمى إجنيل نعم؛ مث إن املراد أن تؤمن بأن اهللا أنزل على موسى كتابا يسمى التوراة وعلى عيسى كترسول 

؟ ألنه حمرف ومغري  ملاذا؛ أما أن تؤمن باود منها اآلن فليس بواجب عليك  وعلى داود كتابا يسمى زبور

نقول ال جيب اإلميان ا  السائل :؛  ؛ وثانيا ومبدل لكن تؤمن بأن له أصل بأن له أصال نزل على هؤالء األنبياء

نعم نؤمن باألصل لكن اآلن نعم اآلن ما جيب علينا أن نؤمن ا ولكننا  الشيخ :؟  وال ينبغي عدم اإلميان ا

؛ فيها حتريف وهلذا قلنا إننا نؤمن بأن اهللا نزل على موسى كتابا يسمى  ما فيها ال نؤمن بأن هلا أصال أما بكل

؛ طيب هذا اإلميان ذا  التوراة أما التوراة اليت يف أيدي اليهود اآلن فإا حمرفة ومغرية وإال أصلها الشك إنه حق

 الشيخ :،  ثاينال السائل :؟   )) (( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ أو  الكتب هل يلزمنا العمل مبا فيها



الثاين هو الذي جيب على املؤمن؛ فنحن نؤمن بأا حق وأن العمل ا واجب مفروض مادامت رسالة النيب الذي 

أرسل ا باقية فإذا نسخت بشريعة أخرى صار العمل للشريعة الثانية مث إذا نسخت الثانية صارت العمل بالثالثة 

اآلن بعضهم بعض وسطائهم يقولون أميا أول يعين حنن حصل لنا معهم حماضرة وأوردوا ؛ وهلذا النصارى  وهكذا

؛ يقولون إذا العمل على األول هذا وارد فالعمل  ؟ اإلجنيل ؟ ويش اجلواب سؤال أميا أول اإلجنيل أو القرآنهذا ال

 أيضا باإلجنيل فالعمل على األول نقول بكل بساطة نعم مثل ما قلت بكل بساطة إذا قررمت هذه القاعدة فال

؛ فاملهم على كل حال إن األمر بالعكس يف احلقيقة املتأخر  بالتوراة وكذلك نرتقي نعم إىل أن نصل إىل آدم

؛ اختلف أهل العلم رمحهم اهللا يف ما جاء يف هذه الكتب من الشرائع الصحيحة إذا مل  ناسخ لألول ال عكس

الفها فبإمجاع املسلمني أن العمل مبا جاء به شرعنا؛ لكن إذا وجد يف ورد شرعنا خب يرد شرعنا خبالفها أما إذا

وأنه شرع لنا أو ال جيب فقال بعض  فه فهل جيب علينا أن نعمل به نعمالتوراة أو اإلجنيل شيء مل يرد شرعنا خبال

قا لما بين يديه إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق مصد ((:  أهل العلم إنه ال جيب ألن اهللا تعاىل قال يف القرآن

وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل  ((:  وقال تعاىل )) من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل اهللا

فلسنا حباجة إىل شرعهم وال يلزمنا أن نعمل به مادام ليس يف القرآن ما نعمل به وإن كان ال خيالف  )) شيء

 ) كل شرط ليس في كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط (:  ؛ وقد قال النيب عليه الصالة والسالم القرآن

وقال بعض أهل العلم بل جيب علينا أن نعمل مبا يف التوراة واإلجنيل وغريها من الكتب السابقة إذا مل يرد شرعنا 

الة ليه الصفقال إن اهللا أمر الين ع )) أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده ((خبالفها واستدلوا بقوله تعاىل: 

أفضل الصيام صيام  (وفعال الرسول أشار إىل هذا إىل شيء من ذلك فقال:  والسالم أن يقتدي داهم نعم

فالنيب عليه )  داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأفضل القيام قيام كان ينام نصف الليل وينام ثلثه وينام ثلثه

السحر ويقوم يف ثلث الليل فقالوا الرسول صلى اهللا عليه والسالم كان يفعل ذلك أكثر أحيانه ينام يف  الصالة

وسلم أرشد إىل هذا مث إذا مل يرد شرعنا خبالفه ما صار خمالفا لشرعنا وهو من عند اهللا فيجب أن نعمل به وهذا 



 ؛ كيف اإلشكال؟ ؛ لكنه يبقى اإلشكال فيما يوجد اآلن من الكتب السابقة القول أصح من حيث النظر

أي نعم الشك يف صحته الشك يف صحته هذا هو الذي يوجب اإلنسان أن  الشيخ :،  حمرف  الطالب :

؛ ومن هنا نعرف خطأ من يأيت أحيانا بشيء من التوراة أو من اإلجنيل أو من الزبور يريد أن يرغب به  يتوقف

ناس األمر؛ صار الناس يرغب الناس يف العمل فإن هذا خطأ والسيما يف هذا الوقت الذي التبس على بعض ال

بعض الناس جييء بنصوص اإلجنيل وإذا جاء ا حجة على النصارى ال بأس لكن أحيانا جييء ا ليقرر ما يف 

؛  القرآن كأن القرآن يف حاجة إىل أن يشهد له ما يف الكتب السابقة وليس حباجة السيما عند عامة الناس

املناظرات مناظرات النصارى لكن العامة ما ينبغي أبدا أن  العلماء قد ينتفعون من هذا يف احلقيقة وال سيما يف

؛ كوننا ندخل على  ؟ القرآن والسنة طبعا ألا من القرآن مبينة له ومفسرة جنعل يف قلوم إال شيئا واحدا وهو

سلمني ظنون أن هذا األمر أو أن هذا الدين ما زال قائما دين غري املالعامة أشياء من هذا يلبس عليهم األمر وي

األديان ما هي إال أفكار كفكر  اآلن فأصبح بعض الناس يقولون إن ؛ وقد ملسنا خطره وهذا خطره عظيم

أرستاطروس وغريهم من هؤالء القوم الفالسفة أفكار وكل له فكره وكل له رأيه وال ينبغي أن ننكر على أحد وهذا 

إلسالم دين من اهللا تعبدنا اهللا به وليس لنا فيه رأي ترى شيء علمنا به من هؤالء اجلهال الذين ما عرفوا أن دين ا

؛ شيء أنزله اهللا على عباده يتعبدون به عقيدة وقوال وعمال   ؟ ال هل هو فكر الشيخ :نعم،  الطالب :وال ال؟ 

النبيني عليه الصالة  )) والكتاب والنبيين ((طيب  . كل العباد وليس هناك جمال الجتهاد خيالف هذا الدين

إنا أوحينا إليك   ((يدخل فيهم الرسل بال شك  الشيخ :نعم،  الطالب :والسالم يدخل فيهم الرسل هنا وال ال؟ 

إىل آخره فعند اإلطالق إذا أطلق النبيون دخل فيهم الرسل أما الرسل  )) كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده

يشمل الرسل وقد ورد يف حديث صححه ابن حبان أن عدة الرسل  )) النبيين ((ال يدخل فيهم النبيون؛ قوله : 

فإن صح احلديث فهو خرب معصوم  ة وعشرون ألفا نعموأن عدة األنبياء مائة وأربع ؛ ثالمثائة وبضعة عشر رسوال

ولقد أرسلنا رسال من قبلك منهم من قصصنا عليك  ((جيب علينا اإلميان به وإن مل يصح فإن اهللا يقول: 



وحنن ال نكلف اإلميان إال مبا بلغنا فالذين علمناهم من الرسل جيب علينا أن  ومنهم من لم نقصص عليك ))

((كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بين أحد نؤمن م بأعيام والذين مل نعلمهم نؤمن م إمجاال 

أي ما قصصوا علينا لكن علم عددهم علم  الشيخ :؟  منهم من مل نقصص عليك السائل : ؛ من رسله ))

مخسة عشر،   الطالب : ؟ ؛ طيب اآلن نشوف القرآن كم فيهم كم يف القرآن رسول العدد ال يدل على القصة

عشرين و مخس وعشرين؟ أيه، مخس  الشيخ :مخس وعشرين،  الطالب :مثانية عشر أو مخس وعشرين؟  الشيخ :

ووهبنا له اسحاق ويعقوب كال هدينا ونوحا هدينا من  ((؛  مخس وعشرين رسول نيب،نعم؟ مخس وعشرين نيب 

قبل ووهبنا له ابراهيم اسحاق ويعقوب ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف 

الحين واسماعيل وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحي وعيسى وإلياس كل من الص

 آدم الطالب :؟  ؟ مثانية عشر طيب من بقي بس كم صار )) واليسع ويونس ولوطا وكال فضلنا على العالمين

، إدريس ؟  شعيب وصاحل وهود وحممد الشيخ :،  شعيب وصاحل الطالب :،  آدم نيب وليس برسول الشيخ :، 

 الشيخ :ما هو موجود يف اآلية،  الطالب : موجود؟إدريس ما هو  الشيخ :ما موجود، ال ال،  الطالب :موجود، 

حممد عليه  ؛ ؛ هم مخس وعشرين الكفل، وإلياس، وإلياس موجود ؟ طيب إدريس وذو ما هو موجود يف اآلية

  ؟ ال ما عديناه  ، حممد الصالة والسالم


